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CẦN NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU CHO CUỘC BẦU CỬ TỔNG QUÁT  

NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT  
 

Văn Phòng Bầu Cử đang tìm kiếm nhân viên phòng phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tổng Quát 
Toàn Tiểu Bang ngày 8 tháng Mười Một. Nhân viên phòng phiếu đóng một vai trò quan 
trọng trong các cuộc bầu cử và có thể vừa phục vụ cộng đồng vừa đồng thời nhận $16 
cho mỗi giờ.  
 
Theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri, các trung tâm bỏ phiếu thay thế toàn bộ các địa 
điểm phòng phiếu truyền thống. Các trung tâm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quận trong 
một quãng thời gian dài trước Ngày Bầu Cử. Thay vì chỉ một ngày phục vụ, các trung 
tâm bỏ phiếu giờ đây cần nhân viên phòng phiếu phục vụ đến 11 ngày trong hai tuần 
trước Ngày Bầu Cử. 
 
Những người nói tiếng Anh mà có khả năng song ngữ với tiếng Á Rập, Trung Hoa, Phi 
Luật Tân, Nhật Bản, Đại Hàn, Lào, Ba Tư, Somalia, Tây Ban Nha, hay tiếng Việt Nam 
cũng được cần. 
 
Trách nhiệm bao gồm: 
 

• Nộp các giấy tờ tuyển dụng/tiền lương  
• Tham dự một khóa đào tạo nhân viên phòng phiếu hai-ngày, được trả lương  
• Thực hiện quy trình Mở/Đóng cửa một trung tâm bỏ phiếu 
• Hướng dẫn cử tri trong tiến trình bỏ phiếu  
• Trả lời các câu hỏi của cử tri 

 
Để trở thành một nhân viên phòng phiếu, đương đơn phải đủ 18 tuổi, là công dân Hòa 
Kỳ và đã ghi danh bỏ phiếu ở California, hoặc là thường trú nhân hợp pháp của Hoa 
Kỳ.  Đương đơn cũng phải tự cung cấp phương tiện để đến được trung tâm bỏ phiếu 
được chỉ định.  
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Văn Phòng Bầu Cử tìm kiếm những người có tinh thần đồng đội, thể hiện khả năng 
lãnh đạo mạnh mẽ với kỹ năng phục vụ khách hàng, và cho thấy sự uyển chuyển, kiên 
nhẫn và giữ liêm chính cao nhất ở mọi lúc.  Nhân viên phòng phiếu phải đại diện cho 
Văn Phòng Bầu Cử với một phong cách chuyên nghiệp và không đảng phái. 
 
Văn Phòng Bầu Cử đang làm việc với các Cơ Quan Y Tế Công Cộng để bảo đảm sức 
khỏe và an toàn của nhân viên bầu cử và cử tri.  Những khuyến nghị về những trang 
thiết bị bảo vệ cá nhân và các dụng cụ khử trùng sẽ được cung cấp cho nhân viên để 
họ thực hiện tiến trình bầu cử một cách an toàn. 
 
 
Để là một nhân viên phòng phiếu, quý vị phải nộp đơn trực tuyến. Để biết thêm chi tiết, 
xin gởi email đến pollworker@sdcounty.ca.gov.  
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